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Månedens citat: 

 
” Jeg har ikke fejlet. Jeg har blot fundet 10.000 måder, der ikke virker.” 

- Thomas Edison (1847-1931) 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
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 Lolland – Falster Distrikt       2014 - 2015 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

     Mobil: 61 70 28 57 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

Solveig Garsdal Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing  solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

DUS: 

Vakant 

 

Webredaktør: 

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2014:  Mødedatoer:  

10. september Distriktsgilderådsmøde 
23. oktober Fellowshipday, Nykøbing F 
 
2015: 
15. januar  Distriktsgilderådsmøde 
15. april   Distriktsgildearrangement 
12. maj  Distriktsgildeting 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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 Lolland – Falster Distrikt       2014 – 2015 

Fellowshipday 2014 

Egentlig havde vi jo drømt om at vi kunne fylde aulaen på Nordby skolen, men tilslutningen 

til dette års Fellowshipday var desværre ikke så stor, så derfor blev det flyttet til KUDU 

hytten i Nyk. F, her fik 42 gildebrødre lejlighed til at høre, hvad vores LGM Helmut Werth 

havde at fortælle om: 

 Gildearbejde i grænselandet 

 Gildearbejdet i Landsgildeledelsen 

 ISGF’S verdenskonference i Australien 

Helmut er en god fortæller der med sin dejlige dialekt med humor og lune kan gøre en aften 

livlig og spændende. 

Vi fik mange gode historier fra både hans eget liv og gildelivet, hvordan gildearbejdet blev 

startet syd for grænsen og hvordan Sct. Georgsgildet i Flensborgs er med i Sønderjyllands distrikt 

De seneste 24 år har spejdercentret Tydal været hans arbejde, hans bolig og hans største 

fritidsinteresse. Ikke kun spejdere benytter centret, men spejderaktiviteterne fylder meget 

og ligger hans hjerte nært. 

Selv blev han allerede som seks-syv årig inddraget i spejderarbejdet i Slesvig og var aktiv, 

indtil han i starten af 1970erne flyttede til Danmark for at tage en uddannelse som redder. 

Foruden at arbejde blandt andet i Roskilde og på Viborg-egnen blev han i den tid også 

dansk statsborger, inden han vendte tilbage til Sydslesvig. Her var han stationsleder for 

Tysk Røde Kors i Kappel og blev senere leder inden for uddannelsen af reddere til 

katastrofetjeneste. 

-”Arbejdet holdt jeg meget af, men det er med reddere som mange børnehavepædagoger: 

Arbejdet er både fysisk og psykisk krævende, og med alderen bliver det sværere at leve op 

til sine egne krav”, derfor slog han til, da SdU for ca. 25 år siden søgte en leder til Tydal. 

Dermed var han tilbage i spejderarbejdet og blev medlem af Sct. Georgs Gildet i Flensborg,  

 

I mange år har gilderne især organiseret tidligere spejdere, der i en moden alder stadig 

ønsker at holde spejderidealerne højt, men som ikke har følt overskud til at gå aktivt ind i 

lederarbejdet. I stedet har de på anden vis støttet spejderbevægelsen og bidraget til at gøre 

det attraktivt for unge at være med. 

 

- Tidligere spejdere er attraktive for erhvervslivet, fordi de har erfaring med teamwork og 

med at finde løsninger på akutte problemer. 
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Derfor er det også mit håb, at jeg og den ny landsgildeldelse kan bidrage til, at Sct. Georgs 

Gilderne i højere grad end hidtil går i offensiven for at udvide kendskabet til 

spejderbevægelsen og få unge mennesker med i gildearbejdet 

.  

Samtidig skal gilderne også gerne være et sted, hvor voksne mennesker, som ikke tidligere 

har været spejdere, men har fået lyst til et aktivt spejderliv, kan få mulighed for det, har 

Helmut Werth sat sig for.  Det vil ske ud fra de sydslesvigske spejderes motto:  

Vi vil, kan, tør og gør. 
 

Vi oplevede en engageret og varm LGM som har sat sig for at arbejde for at Sct. Georgs 

Gilderne i Danmark vil bestå og være i bevægelse mod ”Nye Horisonter”, som var mottoet 

fra det Landsgildeting hvor Helmut blev valgt. 

 

Helmut har her i oktober deltaget i ISGF’s verdens konference i Australien, hvor der var 

flere aktiviteter og dårlig planlægning, som Helmut nævnte ”så har han aldrig set så dårlig 

planlægning af en konference, så deltagerne ikke fik den mest basale service efter en lang 

flyvetur og nærmest heller ikke fik mad under konferencen, det er dog noget vi danskere 

går meget op i, så det ville ikke ske på dansk grund. 

 

Fellowhipdagen bød også på Distriktgildehal, hvor emnet fra DGM handlede om os 

danskere som rejser ud i verden og sådan set altid har gjort det, med forskelligt formål: 

 

Vikingetogter – dannelsesrejser – forskning – polarrejsende – packpakkere – 

seniorrejsende og mange andre vinkler på det, at vi rejser ud i verden og beriger os med 

andre kulturer, mødes med spændende mennesker, ser og oplever en så forskellig fra 

vores lille Danmark, hvor vi må erkende at vi ofte tænker at vi er verdens navle, men må 

acceptere at vi med vores størrelse trods alt ikke kan ses som et midtpunkt i verden. 

 

Der var stor spørgelyst og Helmut svarede beredvilligt på alt, men han ville hjem samme 

aften, så der var mange timers kørsel for ham da vi sluttede aftenen. 

Vi sagde mange tusinde tak til vores LGM, som havde kørt så langt for at gøre det til en 

spændende aften for os, ved at give ham en bog fra museet om Lolland – Falster i fortiden. 

 

Vi fik til gengæld to bøger fra Helmut: 

 

”For alt hvad du har kært” med undertitlen i Danskhedens tjeneste i Sydslesvig 1930 – 

1945 

 

”Himmel med mange stjerner” en roman fra Sydslesvig om en ung kvindes kamp for at 

oprette et identitetscenter for det danske mindretal i Sydslesvig. 
 

Begge bøger er nu tilhørende Distriktet og til udlån hos DGM Lis Mølvig Henriksen, skriv 

eller ring hvis du har lyst til at låne. 

DGM 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 
 

 

November 

 

18. Fødselsdagsgildehal 

22.+23. Grandage før julebazaren 

25.+26. Opstilling af julebazaren 

28.+29. Julebazar 

 

December 

 

9. Julemøde 

 

 

 

 

Fødselsdage 

 

 

 

 

November: 

 
18.  Vibeke Strange – 65 år 

26. Vagn Hansen – 70 år 

 

Vi ønsker hjertelig tillykke. 

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

JULEMØDE 
 

En gammel tradition tages op. 

Vi mødes i Mejsehuset 

tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.30 

til lidt hygge. 

Pris for sild, smørrebrød, ost, snaps, 

kaffe og brunkager – kr. 85,00. 

Øl og vand til rimelige priser. 

 

 

Intet julemøde uden rafling, så husk 

at medbringe 2 pakker til ca. kr. 20,00. 

Vi håber at se rigtig mange af jer. 

  

Tilmelding til Grethe 

40 54 28 24 – ge@bjerndrup.com 

senest den 02-12-2014 

  

Gildeledelsen 

 

 

Julebazar 
 

Vibeke har oplyst, at hun har kontakt med 

SYDDAN for at leje/låne et af byens 

tomme butikslokaler, idet lokalet i Vester-

gade, vi havde på hånden, måske er ved at 

blive udlejet. 

Hun ved først mere den 1/11, så informa-

tion om bazaren sendes ud via mail. 

Vi håber, at alt falder på plads. 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:ge@bjerndrup.com
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Grandage 
 

Kære Gildebrødre m/familie! 

 

Indbydelse til grandage 

22. og 23. november kl. 10-17 

 

Weekenden inden vor Julebazar slår vi os 

ned i ”FDF-huset” og indtager dette frem til 

om onsdagen 

 

Her arbejder vi med at fremstille dørkranse, 

adventskranse, gran- og mosting til kirke-

gården, lysdekorationer, kogleting, kurve 

og specielle adventsting 

samt kalenderlysdekorationer og små 

buxbomkranse.  

 

I behøver ikke at 

have ”grønne 

fingre” for at 

kunne hjælpe til; 

der er mange 

forskellige 

arbejdsopgaver 

og har I bare et 

par timer i over-

skud, så er I også mere end velkomne. 

 

Skulle I være i besiddelse af pæne kurve 

eller potter, så tag dem med. 

 

Efterlysning: Pinjekogler eller andre 

STORE kogler; giv mig venligst et praj. 

 

Vi er i ”FDF-huset”: 

 

lørdag d. 22. nov. kl. 10-17 og  

søndag d. 23. nov. kl. 10-17  

 

Der er kaffe på kanden og en bid brød og en 

dram til frokost. 

 

Evt. efterfølgende arbejdsdage aftales. 

 

Vi ses og glæder os til nogle hyggelige 

”arbejdsdage” på granværkstedet  

 

med STOR og meget tidlig julehilsen 

Ilse ( 54782322 / 51910240 )  

Fødselsdagsgildehal 

1941 - 2014 
  

Gildebrødre med ledsager indbydes til Fød-

selsdagsgildehal  

  

18. november 2014 kl.19 i 

Frivilligecentret 

Søndre Boulevard 84 

  

Eftergildehallen består af et lækkert land-

gangsbrød med 1 øl eller vand. 

Efterfølgende kaffe / te og lagkage. 

Pris: 75 kr. 

  

Tilmelding senest søndag d. 9. november  

  

Inge  tlf. 54782691 eller 61304930  

  

ingelehmann@email.dk  

 

Naturlauget 

 

 

mailto:ingelehmann@email.dk
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43 

E-Mail: osscout@gmail.com  

  

1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag 

og det er denne gang 1. Gilde der inviterer -  

Invitation til Fødselsdagsgildehal. 
Det vil glæde os at se Gildebrødrene med ledsagere,  

fra 1. og 2. Gilde til - 
Fødselsdagsgildehal den 5. november 2014 kl. 19.00  

i D.D.S. hytten på Poul Martin Møllers Vej 4. 
 

Efter Gildehallen serveres et par snitter eller 3, og lidt til kaffen! 

Alm. påklædning, prisen pr. deltager er 50 kr. 
Med Gildehilsen 

1. Gilde Nykøbing F. 
 

Tilmelding senest lørdag den 1. november til Ole S.  
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343  

Har du ikke haft nået at tilmelde dig – så gør det nu – og vi skaffer en plads! 

 

Julestue Torsdag den 4. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, så 
hver deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir 
indpakket gave til en værdi af max 20 kr. Og du er mere end velkommen 

til, at tage din samlever med! 
Vi vil gerne høre, at du selvfølgelig kommer på tlf. 23 30 93 43. 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! D&O 

***************************** 

Gildemødet hos Beate og Leif blev et dejligt møde med en god snak og 
Beates lækre hjemmebag – tak til - di to. 
Snakken gik selvfølgelig hovedsagelig på situationen omkring ”Amagerhuset”, hvor vi 
undersøger bl.a. de juridiske aspekter og muligheder. Vi ser også på muligheden for 
udlejning kun til spejdergrupper og lignende i 2015, en afklaring forventes inden årets 
udgang.    
 

 Skatmesteren meddeler at, det er sidste udkald for indbetaling af kontingent! (Husk når 

du indbetaler dit kontingent, at angive dit navn og hvilket kvartal indbetalingen er for). 
 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

KALENDER, november og december 2014  

Onsdag d. 5. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde. 

 

Torsdag d. 4. december: Julestue på Bogfinkevej. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
www.2-nyk-f-gilde.weebly.com 

 
  

Julemøde den 4. december 
 

Vi vil allerede nu sikre os at i er klar til 

at – jule – når vi mødes i december.  

Vi vil i gruppe 2 tage julehumøret på 

nissehuerne med og lægge op til en 

hyggelig start på julemåneden.  

I skal nok blive orienteret lidt mere i 

næste nummer af Liljen. 
 

Med julehilsen 
Gruppe 2 

 

 

 

 

Gildemødet 9. oktober 2014 
 

De 15 fremmødte gildebrødre var godt 

tjent med at Kjeld havde fået sin nevø, 

Lars Ærendal, til at komme og 

delagtiggøre os i nogle af sine 

erfaringer fra jobbet som jurist i DR.  
 

Her et udpluk: 

Det er kompliceret at gennemføre 

Melodi Grandprix – eksempelvis skaber 

man danske kopiband af alle landenes 

deltagere, således at man igen og igen 

kan gennemfører prøver uden at 

”originalerne” er til stede – og alt er 

planlagt ned til sekundet, også hvilket 

kamera der er på, sekund for sekund -   

 ikke underligt at det blev dyrt. 

 

I nogle udsendelser går man helt til 
”stregen”, og her er der mange 
juridiske overvejelser i forsøg på at 
finde ”stregen”.  
I udsendelsen ”Skattely”, hvor 
journalister arbejdede med falske 
identiteter og skjulte kameraer, var der 
mange gråzoner der skulle afklares, 
herunder om ulovligheder kunne 
forsvares som udført i offentlighedens 
interesse. 
 

Kontraktforholdene ved en 

filmproduktion er overvældende – alle 

skal tages i ed med aftaler om 

honorering ved alle situationer som 

salg af produktionen, genudsendelse 

m.v., og med alle menes der lige fra 

forfatteren over skuespillere til 

statister, komponister, musikere og 

naturligvis instruktører. 

 

Således blev vi klogere på mangt og 

meget. 
 

Gruppe 4 
 
 
 

 

 

 

Afbud meldes t i l  GK Cars ten Egeskov  40 76 55 62 el ler Mail:  cegeskovp@gmail .com   
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B . 

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

mailto:cegeskovp@gmail.com
mailto:e.skafte@gmail.com
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 Fellowshipday

 
 
 
 
 
 
 

Med besøg af vores nye 
Landsgildemester, Helmut Werth, var 
der lagt op til en spændende aften.  
Helmut Werth arbejder til daglig på 
Tydal Spejdercenter lidt syd for 
Schleswig, er en del af det danske 
mindretal i Sydschleswig og en 
inspirerende person.  
 

Vi fik en fortælling om livet og 

opvæksten i Schleswieg, uddannelse og 

forbindelse til det øvrige Danmark, alt 

sammen i en periode fra 1919 og frem 

til nu.  
 

Helmut Werth havde flere ”fyrtårne” 

som lå ham på sinde. Det ene var alder 

det andet var struktur.  
 

Det lå ham meget på sinde, at alder er 

relativ på den måde at for en på 30 år 

kan en på 70 godt være ældre, men for 

den på 90 år er den på de 70 yngre og 

opfattes også sådan.  
 

Pointen i denne sammenligning er 

selvfølgelig at han var lidt træt af, at vi 

bruger alderen som en undskyldning, 

alderen er et aktiv og vi skal bruge den 

som sådan. Struktur, organisation er en 

ganske anden sag. Gildebevægelsen 

trænger markant til at få støvet af, 

åbnet vinduerne og virkelig skue ud 

mod nye horisonter.  

Vi skal slanke vores organisation 

(hvilket også vil nedsætte udgifterne) 

således den bliver i harmoni med det 

antal gildebrødre der i dag betaler 

udgifterne. Der vil samtidig opnås den 

dynamik og fleksibilitet som vi alle 

higer efter. 
 

Ovenstående er et meget lille udpluk af 

1,5 times intensiv snak om fremtiden 

og mulighederne.  
 

Der ligger et stort stykke arbejde 

forude, men lur mig om der ikke bliver 

lagt op til en gevaldig debat om det 

meste til Landsgildeting 2015 i Køge, 

det bliver spændende. 
 

Flemming 

 

Havde nær glemt denne: 

Fødselsdagsgildehal den 5. november 
2014 kl. 19.00 

i D.D.S. hytten på Poul Martin Møllers 
Vej 4. 

 
 

 

Så er man spilleme 

redaktør igen! 

 
 

 

Hvis en eller anden 

tager et par fotos af ”begivenheden” 

kunne det jo være ar jeg lod mig 

overtale til at bringe et par billeder på 

vores side i ny og næ! 
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           Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen november måned 2014 

 

Lokalredaktør: 
Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby Tlf. 54605370 

 

Emil: helgelund@stofanet.dk 

 

Oven på en dejlig sommer, sniger efteråret sig ind på 

os. Vi har snart 1. november og alligevel viser 

temperaturen  13-14 grader, så reelt har vi ikke noget 

og klage over. Meteorologerne fortæller, at året 2014 

bliver det varmeste år siden man, engang i 1800 

tallet, begyndte at registreret vejret i Danmark.    

 

Den 6. oktober havde vi gildehal i Willers gaard, og 

10 gildebrødre deltog, alt andet lige en god 

mødeprocent, da det er 66 ,6 % af Rødby gildets 

medlemsskare, vi nu er reduceret til 15 medlemmer. 

Heraf er 3 brødre, vi næsten aldrig ser.  

 

Gildemesteren begyndte sin gildemestertale med 

ordene: ”Hvad er det for en tid vi lever i…”  Han 

forsatte med at omtale, den ufred der hersker især i 

Mellemøsten , den splitter lande, familier og borgere. 

Sluttelig henviste han Dansk Flygtninge hjælps 

indsamling den 9. november, hvor han bad os om at 

mobilisere alle vores kræfter til fordel for denne sag . 

 

Bagefter en bid brød en kop kaffe og en god snak. 

 

Beretning fra Fellowship day i Kudo hytten ved 2. 

Sct Georgs gildet Nykøbing Fl. 

 

I gildehallen talte distriktsgildemesteren i sin tale  om 

danskernes udlængsel, for forståelse af andre kulturer. 

Samt om udvandrings perioden for halvanden 

hundrede år siden. Ja, helt fra vikingetidens togter til 

nutiden backpacker, og om alt hvad der ligge der 

imellem,  fra nordens krigsherrer på togter og 

opdagelsesrejsende, til kunstnere, forfattere, 

videnskabsmænd, og hvad enten de var af sted som  

studerende eller blot nysgerrige, turister, opdagelses- 

eller dannelsesrejser. Ja,  så kom dansken vidt 

omkring, med besøg i hele verden.                            

”Vi har brug for hinanden, vi har brug for verden, nok 

mere end verden har brug for os”. 
 

Fellowship aftenen havde trukket godt 40 gildebrødre 

og gæster til huse for at møde og hører lands-

gildemesteren Helmut Werth fortælle sin historie..        
 

Helmut Werth bestyrer på tysk på dansk forstander på 

spejdergården Tydal i Eggebek, der ligger ca. midt  

imellem Flensborg og Slesvig. Han fortalte  om sit liv 

og arbejde for spejder- og gildebevægelsen i det 

Sydslesvigske område. Hans fortælling omfattede 

perioden fra 1919 til i dag  Blandt andet om det første 

spæde tilløb til oprettelse af et Sct Georgs gilde i 

Flensborg i 1936, men grundet daværende  politiske 

forhold  måtte ideen opgives. Først den 18 november 

1945 blev tanken realiseret, og 1. Sct Georgs gilde  

Flensborg var en realitet. 
 

Helmut Werth er et veltalende og humoristisk 

menneske, der tryllebandt selskabet i godt en time - 

om sin fødeby Slesvig om sit alsidige arbejdsliv  bl.a. 

som pædagog i Roskilde, til chef i Tyske Røde Kors 

Slesvigs redningsvæsen, og til bestyrer af 

Spejdergården Tydal. Selvfølgelig fortalte han om 

valget til landsgildemester for godt et år siden på 

landsgildetinget i Slesvig, hvor der efter valget, var 

flere kameler, der skulle sluges blandt de delegerede. 
 

Helmuts valgsprog: ”Åbn vinduet og luft ud” passer 

mig ganske udmærket, ligeledes  hans ide om, at 

landsgildeledelsen, bør reduceres til 3 personer, så 

den svarer til hvad distrikts- og gildeledelser er i dag. 

Landsgildeledelsen består i dag af 7 personer  
 

Jeg må erkende, at jeg aldrig rigtig har interesseret 

mig  for det der foregik uden for lokalgilderne, det er 

her jeg som gildebroder, har lagt min energi og min 

interesse, sådan tror jeg, at mange andre gildebrødre 

har det. I den  tid jeg har været i gilderne, synes jeg, 

at der ofte har været uoverensstemmelser imellem de 

valgte personer i landsledelsen, og de diskussioner 

gider jeg ikke høre på…. Ligeledes har jeg altid følt, 

at landsledelsen mente, at vi var til for deres skyld, 

både arbejdsmæssigt og økonomisk, og at de havde 

nok i at sidde til pynt. 
 

Man kan forstå, at Helmut W har  sine uover-

ensstemmelser som fornyeren, oprydderen og ud- 

lufteren med visse kredse i gildebevægelsen, og han 

sluttede aften med at sige: ”Vi kan være uenige, vi 

kan diskutere, men uvenner det bliver vi aldrig”.  Ja, 

det var stort sagt.    
 

Husk-at: 
 

Sejlads på Østersøen 19. november. Herom nærmere.    

   

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2  

4990 Sakskøbing 

                54704161 – 52242235 

                Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

 

At huske i november: 

Den   4. Gildehal. 

Den   9. Dansk Flygtningehjælp. 

Den   9. Skovtur med Naturgruppen. 

Den 25. Telefonkædernes julestue.  
Og i december: 

Den   3. Gildets julestue. 

Den  24. Julehygge for Enlige. 

 

GILDEHAL tirsdag den 4. nov. kl. 19.30. 
KURSEN er sat, - vi mødes på færgen ”Omøsund” i Havnegade, vi sejler dog 

ingen steder, men afholder gildehal med væbneroptagelse af Catarina Huelle og 

Svenn Hugo. I eftergildehallen fortæller skipper Palle Danielsen lidt om færgens 

historie, og der serveres en lækker skippersuppe med flutes, derefter kaffe/the 

og småkager, alt sammen til populær toldfri pris. Drikkevarer medbringer man 

selv. - Tilmelding var til Hanne Knudsen på 61726076 den 28. okt., men ring 

alligevel for evt. eftertilmelding.  

Velkommen til gildehal – Gruppe 2. 

 

SKOVTUR med Naturgruppen. 
Søndag den 9. november skal vi ud at finde naturting til julekreativiteten, vi 

håber, rigtig mange har lyst til en tur i skoven denne dag, og vi mødes på P-

pladsen Bringserevej/Bagerste vej: Kør til Stubbekøbing. Kør ad Orevej mod 

Næsgård Efterskole. Kør forbi Næsgård mod Hesnæs. Efter ca. 500 m. kommer 

et hvidt hus på venstre hånd. Foran dette er P-plads og indgang til skoven, hvor 

vi mødes. MEN – hvis man er i tvivl, så mød op på Hans Egedesvej 1 i 

Stubbekøbing hos mig SENEST kl. 9.30, så kører vi sammen til skoven. Efter 

skovturen giver jeg frokost til deltagerne og beder om tilmelding på 21287868 en 

uge før. 

Hilsen Anne-Birthe. 

 

 

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling, den 9. november. 

Som sædvanlig er Sct. Georgsgilderne med, når Dansk 

Flygtningehjælps store landsindsamling løber af stabelen den 

anden søndag i november, se nærmere i Sct. Georg for 

oktober. Koordinator i Sakskøbing-området er Birgit og Jørgen Lohse. Ring på 

52242235, hvis I har lyst til at gå en tur med indsamlingsbøssen, eller mød op på 

Saxenhus i vores lokale, hvorfra det hele styres kl. 10-13. 

Koordinatorhilsen Jørgen og Birgit. 

 

Julestue for telefonkæderne.  
Traditionen tro holder kædeledere og hjælpere julestue for 

alle deltagerne på telefonkæderne. Det bliver i år mandag 

den 24. november på vandrerhjemmet. Det er altid hyggeligt 

at ses og snakke sammen udover det lille ring, det bliver til 

om morgenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Og NU har vi altså JUL igen, det la`r sig ikke skjule. 
Selvom vi i år ikke afholder julemarked eller er med på nogen julemesse, så 

bliver det trods alt ”Jul i Info-Huset”.  Igen i år har gildet fået lov at låne Info-

Huset til salg af adventskranse, kalenderlys og juledekorationer, det foregår 

primært fra den 25. november og resten af ugen. Hvis nogen har lyst til at være 

med til at fremstille ”varerne”, er man velkommen, det sker på hyggelig vis i 

ugen forinden, så ring til Lotte på 40203194 og hør nærmere.   

Hilsen ”aktivitetsgruppen”. (Lilian, Jane P., Birgit og Lotte). 
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Gruppe 1 inviterer til årets julestue, 
 

Onsdag den 3. december kl. 18,30 på Saxenhus 
 

Bemærk ændret dato. 

Der vil blive serveret en traditionel julefrokost, kaffe, småkager og lidt knas til en 

pris af kr. 100,oo pr, person, man tager selv drikkevarer med. 

 

Tilmelding – gruppevis – til Lilian på  telefon 54757022 eller mail 

lilian@mail123.dk. 

 

Tilmelding senest lørdag den 22. november 2014.  

 

På gensyn til nogle hyggelige timer. 

Gruppe 1, Lilian. 

 

 

     FØDSELSDAGSFEST PÅ FAMILIESUNDHEDSPLADSEN. 
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Mandag den 13. oktober, var der inviteret til festlig 5 års fødselsdag på 

Familiesundhedspladsen. 

Primært var der lagt op til, at det skulle væres børnenes dag, da det var første dag i 

efterårsferien. 

Vejrudsigten var bestemt ikke med os i dagene op til og for en gangs skyld fik metrologerne 

ret. 

Vejret var vel det, man kan kalde meget fugtigt, da vi skulle starte dagen program kl. 10.00. 

Hanne Kofoed var på pletten for at støtte os i dagens aktiviteter ved redskaberne. 

Birgit, Jane, Sten, Jørgen og Anne-Birthe skulle stå for de aktiviteter, som var udover i 

dagens anledning. 

Børnene havde mulighed for, at løbe med æbler på ske, trække tov og få en appelsin til at 

vandre. 

Desuden var der mulighed for at fejre dagen med lækre kager, gulerødder og sodavand. 

Kl 10.00 var pressen og vi på plads og spændt ventede vi på, at der skulle dukke nogen op. 

Og HURRA det gjorde der. 

Tre hold bedsteforældre med feriebørn kom forbi og de havde nogle rigtig hyggelige 

oplevelser. 

Pludselig kom en hel gruppe på 20 børn fra Bruns Gård. Godt klædt på til strabadserne, tog 

de fat på alle aktiviteterne og sluttede med flere gange tovtrækning. 

Efter sodavand og kage tog de afsked, for at overlade pladsen til 30 unger fra SFO på 

Ellekildeskolen. Trods den noget mangelfulde påklædning gik alle til opgaverne med krum 

hals. 

Der er ingen tvivl om, at en gang tovtrækning kan få konkurrencegenet frem i os alle. 

Forældrene til denne gruppe børn fik helt sikkert gang i vaskemaskinen den dag. 

  

Så trods vejret blev Familiesundhedspladsens 5 års fødselsdag fejret på fineste maner. 

Ca. 58 børn fik nogle fornøjelige timer i vores selskab. Tak for en super dejlig dag. 

  

Hilsen Anne-Birthe 
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Besøg på Climate-Centret i Holeby 

 

      Naturgruppen havde inviteret alle interesserede til at overvære en time i klimacentret i Holeby. 

      Der var heldigvis 20 personer mødt op. Det betød, at arrangementet lige nøjagtigt kom til at 

hvile i sig selv. 

 

      Det blev en aften, der åbnede manges øjne for, at vi er her på kloden på en slags ”tålt ophold”. 

Vi er her, men opfører os ikke altid, så vi bør.  Vi ”nasser” på Jordens ressourcer; men tænker 

ikke over, om den kan blive ved at levere dem. Vi er f.eks. nødt til at trække vejret og bruger 

derfor af atmosfærens ilt. Til gengæld afleverer vi kuldioxid tilbage. Det er skovenes råstof til at 

fabrikere ny ilt til os --- men vi fælder i stigende grad disse skove. 

 Vi henter på samme måde fossile brændstoffer op af jorden og brænder dem af for at få energi. 

Vi ved godt, at Jordens lager af disse stoffer ikke er uendeligt. Derfor har vi også fundet på nye 

måder selv at fremstille/ opfange energi, der ikke belaster kloden ------- men disse alternative 

muligheder forkastes, fordi de ikke kaster afgifter nok af sig. 

  

 Der stod i programmet, at arrangementet skulle vare en time, men vi fik her et eksempel på, 

hvor svært det kan være at begrænse sig, når man brænder for en sag og har en masse viden, 

som man har lyst til at delagtiggøre andre i. Der var derfor nogle, der måtte ”gå før tid”, fordi de 

skulle fortsætte aftenen ved et gruppemøde. 

Da klokken nærmede sig 20.30, blev de sidste deltagere enige om, at hovederne var fyldt med 

kemiske formler og tekniske forklaringer på bl.a. et univers, der bestod af ingenting, men 

eksploderede alligevel p.g.a. at det trak sig så meget sammen, at det blev for varmt. 

Vi kan i øvrigt stadig se gløder fra denne eksplosion. ---  En af de mindre kalder vi Solen. 

 

Ref. 

Gerner 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


